Møde den 19-6 2019
1 Vi fik dejlig mad
2 Filmen om sydals: Alt er klar til at Flemming kan begynde at flyve. Vi venter
bare på godt vejr.
3 Sydalskortet : Der er ikke sket så meget. Connie vil rykke folk på kommunen
4 Kommende aktiviteter i Bittens Bank: Erling fortæller om arrangementerne
som bliver slået op i Tandslet
tidende
5 Status købmanden: Søren fortæller hvor langt de er nået. Venter på LAG
midler, og 3 købmands kandidater skal til samtale
6 Status medborgerhus: Kommunen vil ikke købe huset, men vi skal sende et
forslag til drift af huset. Dette vil de gerne have med til budgetmøde i August.
7 Musik ved gadekæret: Erling har et godt program klar. Vi er alle fortørnede
over at der ikke bliver klippet græs i vores lille fine anlæg. Preben vil tage
kontakt til Conni, da vi ikke vil finde os i det skal se sådan ud. Ang de skulpturer
som cirkulerer mellem landsbyerne vil vi gerne deltage. Bodil tager kontakt til
Conni
8 Vedligeholde sporet Nyttejobberne har været der. Preben/ Robert skifter
stolperne
9 Stofamøde: Søren orienterer om fibernet. Stofa forlanger at 60 % skal gå
med.Det koster 2000kr
10 Tilflyttere Søren har talt med Tyskerne. Tandslet Tidende vil invitere alle nye
tilflyttere til Bittens Bank en torsdag aften. Preben og Erling vil arrangere.
11 Bemanding ringriderfest : 9-10-11 august. Teltet skal rejses kl 16.30 Preben
Erling Svend Erik hjælper med det. Søndags vagter i vores telt. Bente og Preben
fra 12 til 15. Svend Erik Robert fra 15 til 18
12 Orientering fra møde med politikkere. De blev orienteret om
nødvendigheden af at vi har et medborgerhus.
13 Skal vi have noget i pressen om vores manglende vedligeholdelse af vores
anlæg ? Preben har talt med Connie, hun vil tage sig af det

14 Orientering fra landsbyforum Bodil
15 økonomi ok
16 Evt : Tandslet Tidende Nye tilflyttere, event 2019. Status på købmand.
Oprydning ved bank
Der skal ryddes op inden 1 juli på parkeringspladsen og træ skal fjernes, så det
er pænt når der kommer cykelturister.
Oprensning af søen? Vi venter på kommunen
Hjertestarter service
Striber på Ollundsbjerg ok
Bank lejes ud kun Erling modtager bestilling
Fuglebur med unger: Børnene har fået gavekort
To do
oprydning i banken
bestilling af blomsterløg Erling
Skulptur bodil taler med Connie
Sydalskort og turistfoldere
Næste møde onsdag den 4 september

